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Aan kennis over het schermen kan niet genoeg geschreven en gepraat worden. De rijke 

traditie en hedendaagse ontwikkelingen verreisen professionalisering en verankering.  

 

Nu is dit schrijven al van enige tijd geleden en misschien hier en daar zelfs gedateerd. 

Neemt niet weg dat de liefhebber de huidige als de historische waarde kan terugvinden in 

dit document. 

 

Met dit schrijven hoopt Lancelot Schermclub u een bijdrage te kunnen leveren in uw 

kennistocht als schermleraar of liefhebber. 

 

Zeer erkentelijk zijn wij voor Adjt Chef W. Huysmans en Adjt F. De Rossi, die onder 

de deskundige begeleiding van schermmeester Adjt D. Willems, dit stuk hebben 

geschreven. 

 

Op een aantal plaatsen is het door leden van Lancelot Schermclub aangepast omdat de taal 

van onze buren enigszins verschilt van de onze. 

 

Veel leesplezier met het deel “ DEGEN” . 

 

Arvid Oostveen 

 

 

 

 

 



-4 - 

Schermen Degen  

 

HOOFDSTUK I : ALGEMEENHEDEN 

1. Beschrijving van de degen   7 

2. Het elektrisch controleapparaat  8 

3. De loper            9 

4. De uitrusting           10 
 

HOOFDSTUK II : DE BASISPRINCIPES 

  1. Vastnemen van het wapen          11  

  2. De afwachtingshouding  12  

  3. De voorbereidende houding  12 

  4. De schermhouding  13 

  5. Het aannemen van de schermhouding  13 

  6. De rassemblement  14 

  7. De groet  14 

  8. De schermafstand  15 

  9. De voorwaartse verplaatsingen  15 

10. De verplaatsingen naar achter  16 

11. De « développement »  17 

12. De « relèvement »  18 

13. De loopaanval  18 

14. De voetslag  18 

15. De lijnen  19 

16. De handhoudingen  19 
 

HOOFDSTUK III : DE OFFENSIEVE ACTIES 

1. Tabel offensieve acties  23 

2. Aanvallen  24 

a. Enkelvoudig  24 

(1) rechtstreeks : streek rechtdoor  24 

(2) Onrechtstreeks  25 

(a) Steek onderdoor/overheen  25 

(b) Snijsteek  25 

b. Samengesteld  26 

(1) 1-2  26 

(2) Double  26 

(3) Schijnaanval van …. Gevolgd door …..  26 



-5 - 

Schermen Degen  

 

c. Tweede offensieve actie  27 

(1) Remise  27 

(2) Doorzetten  27 

(3) Hernemen  27 

 

2. Voorbereiding van de aanval  27 

a. Zonder ijzer  27 

b. Met ijzer  27 

(1) Op het ijzer  27 

(a) Slag  27 

(b) Druk  28 

(c) Strijkslag  28 

(2) Lijnaansluiting of verandering van lijnaansluiting  28 

(3) Met ijzervoeling  28 

(a) Tegenstellingssteek  28 

(b) Glijsteek  28 

(c) Bindsteek  29 

(d) Kringsteek  30 

(e) Kruissteek  30 

 

HOOFDSTUK IV : DE VERDEDIGING 

1. Tabel verdedigingsakties  31 

2. Zonder ijzer  31 
a. Terugtrekking  31 
b. Ontwijking  31 

3. Met ijzer  31 
a. Horizontaal  32 
b. Diagonaal  32 
c. Halfcirkelvormig  32 
d. Kring  33 

4. Uitvoering van de weringen  33 
a. Met tegenstelling  33 
b. Met slag  33 
c. Met toegeving  33 



-6 - 

Schermen Degen  

 

HOOFDSTUK V : DE TEGENAANVAL 

1. Tabel van de tegenaanvallen  34 

2. De nastoot (riposte)  34 

3. Tegenaanval  34 
a. Stopsteek  34 
b. Tijdsteek  34 
c. Tegentijdsteek  34 

 

4. Technieken van een tegenaanval  35 
a. En cavant  35  
b. En rassemblant  35 
c. In quartata  35 
e. Passata di sotto  35 
f.  Hurkend 35 

 

HOOFDSTUK VI : DE WEDSTRIJD 

  1. Manipulatie van het wapen         36 

  2. In houding plaatsen          36 

  3. Begin, onderbreking en hervatting van het gevecht     37 

  4. Gevecht van nabij          37 

  5. Corps à corps           38 

  6. Ontwijken, verplaatsen en passeren       38 

  7. Vervanging en gebruik van de ongewapende arm en hand    38 

  8. Gewonnen of verloren terrein        39 

  9. Overschrijding van de grenzen        39 

10. Duur van het gevecht         40 

11. Ongeval – terugtrekken van een schermer      41 

12. Wijze van toebrengen van treffers        41 

13. Geldig trefvlak           42 

14. Corps à corps en fleche         42  

15. Beoordeling van de treffer         43 

16. De fouten en straffen          45 

17. Tabellen der straffen          47 

18. Gebaren van de scheidsrechter        50 
 

HOOFDSTUK VII : DE WEDSTRIJDFORMULE 

1. De formule  52 

2. De voorronde  52 

3. Rechtsstreekse uitschakeling  56 

4. Rechtsstreekse uitschakeling met herkansing  62 

5. Wedstrijd per ploeg  63 
 

Bijlage: Symbolen 



-7 - 

Schermen Degen  

HOOFDSTUK I : ALGEMEENHEDEN 

1. Beschrijving van het Degen 

De degen is een steekwapen,treffers worden dus uitsluitend met de punt gemaakt.  
Zij is samengesteld uit een greep, een kom en een kling. 
Zijn gewicht is maximum 770 gr en de maximum lengte is 110 cm. 

 

a. De greep 

De lengte van de greep mag maximaal 20 cm bedragen. 
Er bestaan verschillende soorten grepen: 
   -De rechte greep (Franse greep) 
   -De orthopedische greep (pistoolgreep) 

b. De kom 
Zij bevindt zich tussen de greep en het kling. Zij beschermt de hand. 
Een kussen met een maximum dikte van 2 cm bevindt zich in de kom en beschermt de  
elektrische draden voor de vingers van de schermer. 
Zijn diameter bedraagt maximaal 13,5 cm, zijn diepte tussen de 3 en de 5,5cm.  

De kom mag een excentratie hebben van 3,5 cm (afstand tussen het midden van de kom 
en de opening voor het kling). Aan de binnenzijde bevindt zich een stekker, waarvan de 
draden geïsoleerd zijn. 

c. De kling. 
Zij bestaat uit driehoekig, flexibel staal met een maximum lengte van 90 cm.  
Op het uiteinde bevindt zich een elektrische knop. 
Het achterste deel met de schroefdraad wordt SOIE genoemd. 
De buiging van de kling in het midden gemeten, moet kleiner zijn dan 1 cm. 
In de bovenzijde van de kling bevinden zich twee elektrische draden die de verbinding 
maken tussen de punt en de elektrische stekker van de kom. 
De elektrische knop heeft een beweegbaar gedeelte. Om een geldige treffer te bekomen 
op het apparaat moet de druk op deze laatste minimum 750 gr bedragen. 

 

 

 

Kling 
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2. Het elektrisch controleapparaat (de melder) 

 

a. Het apparaat werkt als er contact gemaakt wordt tussen beide draden van het degen. 

b. Het apparaat registreert de eerst geplaatste treffer. 

c. Als twee treffers geplaatst worden binnen de 40 msec, geeft het apparaat een dubbele treffer aan. 

d. Worden beide treffers geplaatst met een interval groter dan 50 msec, wordt slechts de eerste 

aangeduid. 

e. De aanduidinglampen zijn rood aan de ene en groen aan de andere zijde. 

f. Een akoestisch signaal begeleidt het visuele signaal. 

g. De schermer beschikt over een lichaamsdraad (fill du corps) onder de vest die het apparaat over de  

draadrol met de   degen verbindt. 

 

lichaamsdraad 

Draadrol 
(enrouleur) 

Toestel 
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3. De loper 
 

 

 

Marquers                        = Aanduiders 
Zone d’avertissement     = Waarschuwingszone 
Ligne arrière                   = Achterste lijn 
Ligne de mise en garde  = Stellinglijn 
Ligne centrale                 = Middenlijn 

 
 

a. De breedte bedraagt 1,5 à 2 m. 
b. Voor de finales en indien gemonteerd op een podium, mag deze max 50 cm hoog zijn.  
c. De loper zal over de gehele lengte een veiligheidsband hebben (25 cm). 
d. De metalen loper is in verbinding met het elektrische controleapparaat
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4. De uitrusting 

 

 

(1) Het masker: Een riempje laat de aanpassing toe aan het hoofd van de schermer. Een 
keellap vervaardigt uit een stof die weerstand biedt aan 1600N beschermt de keel, ze 
moet tussen de 10 en 12cm meten. 
Het is van belang het masker op regelmatige basis te controleren en in het bijzonder 
het traliewerk om verzwakkingen tegen te gaan. 
Er bestaan ook maskers met een vizier (een plastic venster van minimum 3mm dikte). 
De huidige maskers dragen een FIE kwaliteitslabel van 1600N. 

(2) De vest: Waarvan de romp in alle kleuren behalve zwart moet zijn, is vervaardigd uit 
katoen en kevlar en kan 800N  weerstaan. De vest is vooraan opgevuld om de kracht 
van de  treffers op te vangen. Om dezelfde reden is de mouw van de gewapende arm 
uit een gedubbelde laag stof vervaardigd. Ze draagt het FIE kwaliteitslabel 800N. 

(3) Het ondervest: heeft een weerstand van 800N en is verplicht. Ze beschermt een zeer 
specifiek en kwetsbaar gebied, de oksel. Zij draagt eveneens een FIE kwaliteitslabel 
800N. 

(4) De broek komt zeer hoog onder de borst (de vest moet minimum 10 cm van de broek 
bedekken). Onderaan moet ze over de knieën rijken, eveneens 800N. Met de broek is 

de dracht van kousen verplicht. Zij moeten het volledige onderbeen bedekken en 
mogen niet afzakken. 

(5) De handschoen:  is onmisbaar voor de gewapende hand. Zij is uit soepel leder die 
alle handbewegingen toelaat. Tevens is zij bovenaan gevuld om de treffers op de 
vingers op te vangen. De handschoen moet verplicht de helft van de voorarm 
bedekken. 

(6) De schoenen: Zij zijn versterkt aan de zijkanten opdat ze niet te snel zouden slijten op 
de metalen loper. Alsook aan de hiel om de ergste schokken op te vangen. 

(7) De borstbescherming is verplicht voor de dames en facultatief voor de heren.  De 
zgn. tok is facultatief voor beide geslachten.  

(8)  Tijdens het appel op de loper, moeten de schermers een reserve degen en    
lichaamsdraad bij zich hebben. 
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HOOFDSTUK II : DE BASISPRINCIPES 

1. Vastnemen van het wapen 

 

 

a. De rechte of Franse greep 

 De greep rust in de arm van de hand. 

 De duim is lichtjes gebogen en dicht bij de kom. 

 De onderzijde van de greep rust op het tweede kootje van de wijsvinger. 

 De andere vingers zonder kracht aangesloten rond het handvat. 

b. De orthopedische greep 

 Houd de handgreep in de hand en plaats de vingers op de voorziene plaats. 

 De gestrekte duim moet zich op minder dan 2 cm van de kom bevinden. 

c. De vingervoeling 

Ze bestaat erin het wapen te voeren door de actie van duim en wijsvinger op de greep. 
De andere vingers die in contact blijven met de greep helpen de twee eersten met het 
begeleiden van het wapen tijdens offensieve, defensieve en tegen offensieve acties. 
De actie van de laatste drie vingers moet evenredig zijn met de weerstand die 
overwonnen dient te worden en het resultaat dat men wil bereiken. 
Meester LAFAUGERE  schreef over floret het volgende : ‘’Houd u floret vast zoals u een 
vogel zou vasthouden, niet te krachtig om hem niet te verstikken, maar krachtig genoeg 
omdat hij niet zou gaan vliegen”. 
Deze beschrijving is ook van toepassing op de degen. 
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2. De afwachtinghouding 

De kling is lichtjes geplooid naar het lichaam toe. Het masker wordt gehouden tussen duim 
en wijsvinger, tegen het lichaam, zodanig dat het niet hindert bij de overgang naar de 
voorbereidende houding. De voeten vormen een rechte hoek, de hielen staan lichtjes uit 
elkaar. 
Om de voorbereidende houding aan te nemen, voer een moulinet uit naar achter met het 
wapen en plaats de arm gestrekt naar voren, met de punt van het wapen op enkele 
centimeters van de grond. In een zelfde tijd plaatst men de hiel van de voorste voet tegen 
de achterste voet. 

  

3. De voorbereidende houding 

Plaats de voeten haaks, hiel tegen hiel, met de punt van de voorste voet in de richting van 
de tegenstander. 

Beide benen zijn gestrekt, maar zonder stijfheid, de borst vooruit, het hoofd naar boven en 
de blik naar voor. 

Strek de gewapende arm en verwijder hem van het lichaam; de punt van het wapen moet 
zich op enkele centimeters van de grond bevinden in de verlenging van de voorste voet.  

De nagels van de hand zijn naar boven gericht. 

De niet-gewapende arm is gestrekt en lichtjes verwijderd van het lichaam, de hand open, de 
vingers aangesloten. 

Bij het gebruik van een masker bevindt dit zich onder de niet gewapende arm, de duim op 
de tong, de andere vingers  onder het masker. Het wordt geplaatst ter hoogte van de 
heupen, de opening naar voren. 
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4. De schermhouding 

De schermhouding is de ideale evenwichtshouding die het maximum aan psychologisch 
en mechanische voordeel biedt, zowel in offensieve, defensieve als tegen-offensieve 
acties. Steeds in de richting van het doel. 

5. Het aannemen van de schermhouding 

a. Het aannemen van de schermhouding in twee tijden 

In de voorbereidende houding, de gewapende arm naar boven brengen, ter hoogte van de 
schouders stoppen, de punt en de blik gericht op de tegenstander. 

Plaats de voorste voet naar voren en plaats hem plat op de grond. De afstand moet 
zodanig zijn dat het achterste been loodrecht op de grond blijft. Buig de beide benen met 
de knieën naar buiten. De borst blijft recht  en in evenwicht tussen beide benen. 

In eenzelfde tijd, de gewapende arm plooien; de ongewapende arm naar achter plaatsen 
en de hand ter hoogte van het hoofd brengen. 

  
 

 I II 

b. Het aannemen van de schermhouding in 4 tijden 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 I II III IV 
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6. De “rassemblement” 

Vanuit de schermhouding bestaat de rassemblement uit het terug in voorbereidingshouding 
komen in 2 tijden. Dit kan zowel naar voor als naar achter. 

 
  

 I II 

7. De groet 

De groet is een teken van hoffelijkheid die men brengt aan het begin en einde van een 
gevecht of les. Hij wordt gebracht aan de tegenstander, de meester, de scheidsrechter en 
de assistent.  

 

Vanuit de voorbereidende houding: 

 Plooi de gewapende arm. Breng de hand ter hoogte van de kin en houd ze er enkele 
centimeters af. De vingernagels zijn naar het lichaam gericht en het wapen wordt 
vertikaal gehouden. 

 Laat de arm zakken door de arm te strekken en stop de punt zoals in de voorbereidende 
houding. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 



-15 - 

Schermen Degen  

8. De schermafstand 

De schermafstand is de ruimte die 2 schermers van elkaar scheidt. 

De schermafstand is de afstand die de schermer houdt opdat hij zijn tegenstander door een 
developpement kan treffen. 

 

9. De voorwaartse verplaatsingen (schermafstand verkleinen) 

a. De pas voorwaarts (marcher) 

Hij wordt uitgevoerd op 2 wijzen: 

 De voorste voet verplaatsen en hem laten volgen door de achterste voet, om terug 
op de afstand van de schermhouding te komen. 

          

 De achterste voet brengen bij de voorste voet en deze laatste naar voor op de 
afstand van de schermhouding plaatsen. 
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b. De sprong voorwaarts (bon) : 

De voorste voet naar voren werpen en duwen met  de achterste voet in een zelfde tijd. 
Beide voeten komen samen terug op de grond met de afstand van de schermhouding. 

c. De kruispas voorwaarts: 

Breng de achterste voet tot voor de voorste voet en plaats deze laatste naar voor op de 
afstand van de schermhouding. 

Deze beweging is verboden bij Sabel. 

10. De achterwaartse verplaatsingen(de schermafstand vergroten) 

a  De stap achterwaarts (romper) 

Hij wordt uitgevoerd op 2 wijzen: 

 Verplaats de achterste voet naar achter en breng de voorste voet terug op de 
afstand van de schermhouding. 

        

 Breng de voorste voet naar achter bij de achterste voet en plaats deze laatste terug 
op de afstand van de schermhouding. 
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b. De sprong naar achter 

Werp de achterste voet over de vloer naar achter en in een zelfde tijd duwen met de 
voorste naar achter. De twee voeten raken samen de grond. 

 

c. De kruispas achterwaarts 

Breng de voorste voet achterwaarts en plaats hem achter de achterste voet, plaats deze 
laatste op de afstand van de schermhouding. 

11. De « développement »  

Uitval gevolgd door het ontplooien van de gewapende arm. 

Hef de voorste voet van de grond en breng hem naar voren. Terzelfder tijd, druk snel op de 
achterste voet, die plat op de grond blijft. Plaats de voorste voet met de hiel op de afstand 
waarbij het bovenste onderbeen loodrecht op de grond komt en een treffer kan geplaatst 
worden. 

Tijdens dezelfde beweging, lanceer de niet-gewapende arm naar de billen toe, de hand is 
open, de vingers aaneengesloten. Deze beweging draagt bij tot het evenwicht en een 
versnelling van het geheel. 

De romp blijft loodrecht op de heuplijn, het hoofd en de blik zijn gericht op de punt van het 
wapen.  

Tijdens de gehele beweging van de uitval moet de niet-gewapende arm het achterste been 
naderen, aan het einde van de uitvoering moet hij bijna parallel zijn met het achterste been. 
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12. De « relèvement» (terugkeer in schermhouding) 

Le relèvement heeft tot doel terug in de schermhouding te komen, naar voor of naar achter, 
na de uitvoering van een développement. 

a. Het terug in houding komen naar achter 

Plooi het achterste been en steun op het voorste been, dat  terug op de afstand van de 
schermhouding komt. In een zelfde tijd de niet-gewapende hand naar boven brengen en 
de gewapende hand in een handpositie plooien. 

b. Het terug in houding komen naar voren 

Laat de voorste voet staan en breng de achterste voet terug op afstand van de 
schermhouding door het te plooien. 

13. De loopaanval (flèche) 

Vanuit de schermhouding, breng de niet-gewapende arm snel naar boven. Breng het 
zwaartepunt van het lichaam naar voren tot het uit evenwicht komt. Het lichaam is naar 
voren geheld en maximaal gestrekt. Het voorste been blijft gebogen. Laat het strekken en 
breng de niet-gewapende arm naar achter. De achterste voet komt naar voren om het 
evenwicht te hernemen. 
Deze beweging is verboden bij sabel. 

 

 
 

 

14. De voetslagen (appel) 

Deze bewegingen maken deel uit van een voorbereiding op een aanval. Ze dienen om een 
reactie uit te lokken bij de tegenstander. 
Zij zijn ook een verbeteringsoefening voor het bekomen van de juiste schermhouding. 
Om de voetslagen uit te voeren, stamp op de grond met een der voeten, het lichaam wordt 
lichtjes gedragen door de voet die op de grond blijft. 
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15. De lijnen 

HOOG 
RECHTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAAG 
RECHTS 
 

 

HOOG  
LINKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAAG 
LINKS 

 

16. De handhoudingen  

 De gewapende hand kan geplaatst worden in supinatie (4-6-7-8) 
of in pronatie (1-2-3-5) 

 De punt kan zich bevinden boven de gewapende hand (3-4-5-6) 
of lager dan de gewapende hand (1-2-7-8) 

 De combinatie van deze varianten zorgt voor de acht handhoudingen 

 De posities van de hand en het wapen verschillen in functie van de acties tijdens een 
gevecht Verklaringen geldig voor een rechtse schermer 

. 

a. Prime (één) 

 De gebogen arm vormt een rechte hoek. De hand is op de hoogte van de linker 
schouder, de duim naar beneden. 

 Het wapen is ter hoogte van de linkerlimiet van het lichaam. De punt lager dan de 
hand en gericht op de flank van de tegenstander.  
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b. Seconde (twee) 

 De arm is geplooid, de voorarm is horizontaal en de duim gericht naar links. 

 Het wapen ter hoogte van de rechterlimiet van het lichaam, de punt lager dan de hand. 

c. Tierce (Drie) 

 De arm is geplooid, de voorarm is horizontaal en de duim gericht naar links.  

 Het wapen ter hoogte van de rechterlimiet van het lichaam, de punt hoger dan de hand. 
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d. Quarte (Vier) 

 De arm is geplooid met de duim naar boven. 

 Het wapen is geplaatst aan de linkerlimiet van het lichaam en de punt is boven de 
hand. 

 

 

e. Quinte (Vijf) 

 De arm is bijna gestrekt naar beneden, de duim naar links. 
Het wapen bevindt zich aan de linkerlimiet van het lichaam, de punt hoger dan de hand. 
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f. Sixte (Zes) 

 De arm is geplooid, de duim naar rechts. 

 Het wapen bevindt zich aan de rechterlimiet van het lichaam, met de punt hoger dan de 
hand. 

g. Septime (Zeven) 

 De arm is geplooid met de duim naar boven. 

 Het wapen bevindt zich aan de linkerlimiet van het lichaam, de punt lager dan de hand. 
 

h. Octave (Acht) 

 De arm is geplooid, de duim naar rechts. 

 Het wapen bevindt zich aan de rechterlimiet van het lichaam, de punt lager dan de 
hand. 
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TABEL OFFENSIEVE SCHERMACTIES 
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OFFENSIEF 

VOORBEREIDING AANVAL 

ENKELVOUDIG 

1T 

SAMENGESTELD 

MIN 2T 

TWEEDE 

OFFENSIEVE 

ACTIE 

ZONDER 
IJZER 

MET IJZER 

WAPENVOELING LIJNAANSLUITING 

EN VERANDERING 

AANVAL 

OP IJZER 

TEGENSTELLING 

STEEK 
 

 

GLIJSTEEK 

BINDSTEEK 

KRINGSTEEK 

KRUISSTEEK 

SLAG 

DRUK 

STRIJKSLAG 

BENEN 

ARMEN 

ROMP 

GECOMBINEERD 

REMISE 

HERNEMING 

DOORZETTEN 

1-2 EEN-

TWEE 

DOUBLE 

SCHIINSTEEK 

VAN… 

GEVOLGD DOOR… 

 

ONRECHT 

STREEKS 

RECHT 

STREEKS 

STEEK 

RECHTDOOR 

STEEK 

ONDERDOOR 

SNIJSTEEK 
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Het offensief : Het geheel van bewegingen met als doel een treffer te plaatsen. Ze stoppen 
met een aanval en zijn al dan niet voorafgegaan door een voorbereiding. 

De aanval : De initiële offensieve actie uitgevoerd door het ontplooien van de arm, met een 
punt die het geldig trefvlak tracht te treffen. Ze kan uitgevoerd worden vanuit stilstand of uit de 
beweging, eenvoudig of samengesteld. 

2. De aanvallen 

a. Enkelvoudig : 

(1) Rechtstreeks 

(a). De steek rechtdoor 
Het is een offensieve actie, bestaande uit een rechtstreekse enkelvoudige aanval, 
toegebracht zonder van lijn te veranderen door het ijzer te verlaten of zonder ijzer 
verlating. 

Er zijn evenveel steken rechtuit als er handhoudingen zijn. 

 

Beschrijving 

 De arm is volledig ontplooit = het lemmer in de verlenging van de arm. 

 De romp is lichtjes naar voor gebogen. 

 De steek kan toegebracht worden met of onder verplaatsing, met of zonder uitval. 

 De bewegingen met arm en benen gebeuren afzonderlijk. 

Aanleren 

 De coördinatie tussen arm, romp en benen wordt verkregen door een ontleding van 
de beweging. 

 Eerst uitvoeren zonder beweging. 

 Vervolgens laten uitvoeren op een stootkussen. 

 Verbetering van de precisie door het bepalen van de trefferplaats. 

 Laten uitvoeren in het “lege”, het voeren van de punt en het ontspannen van 
schouder en hand. 

 Tenslotte het perfectioneren van de uitvoeringssnelheid en de precisie. 

Te vermijden fouten 

 Te vroeg op de benen. 

 Arm niet volledig ontplooit tijdens de aanval. 

 Hand laten zakken. 

 Samentrekken van de schouder. 
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(2) Onrechtstreeks 

(a) de steek onderdoor 

Het is een offensieve actie, bestaande uit een enkelvoudige rechtstreekse aanval 
die van lijn verandert door over(lage lijnen) of onder(hoge lijnen) het wapen van de 
tegenstander te gaan. 

 

Beschrijving 

 Het is een steek, voorafgegaan door een kleine beweging langs de punt van het 
wapen van de tegenstander. 

 In hoge lijn gaat de punt onder het wapen van de tegenstander. 

 In lage lijn gaat de punt over het wapen van de tegenstander. 

 De actie gebeurt in één tijd. 

 De hele beweging gebeurt naar voren. 

Aanleren 

 De arm niet plooien, maar werken met vingervoeling. 

 De beweging zo snel mogelijk uitvoeren. 

Te vermijden fouten 

 De beweging met de benen te vroeg starten. 

 Te grote beweging(met de voorarm). 

 De arm terugtrekken. 

(b) de snijsteek 

Het is een offensieve actie, bestaande uit een enkelvoudige onrechtstreekse aanval 
toegebracht in een andere lijn, waarbij het lemmer de punt van het lemmer van de 
tegenstander passeert. 

Beschrijving 

 De beweging wordt uitgevoerd met de vingers. 

 Het wapen laten glijden over het lemmer van de tegenstander en over zijn punt 
gaan.  

 Het wapen terug plaatsen in een andere lijn door zijn arm te strekken en te 
treffen. 

Aanleren 

 In het begin moet de meester zijn wapen in de meest opportune 
omstandigheden plaatsen.(punt bij de kom of punt zo dicht mogelijk bij wapen 
leerling ). 

 De leerling mag de arm zo weinig mogelijk plooien, werken met de vingers. 

 De beweging zo snel mogelijk naar voor laten uitvoeren. 
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Te vermijden fouten 

 Te vroeg met de benen. 

 De beweging te dicht bij de tegenstander uitvoeren of met een te sterk gebogen arm. 

 Niet werken met de vingers. 

b. Samengesteld : 

Het is een offensieve actie samengesteld door een of meerdere schijnsteken, die eindigt met 
een aanval. 

Vb : Schijnsteek rechtdoor, steek rechtdoor; 
 Schijnsteek onderdoor, steek rechtdoor; 
 Schijn snijsteek, steek onderdoor. 

(1) 1-2 

Het is een offensieve samengestelde aanval, samengesteld uit een schijnsteek 
onderdoor, steek onderdoor, die een horizontale, diagonale of half-kring parade 
bedriegt. 

 

A. Schijnsteek onderdoor - B. Steek onderdoor/overheen. 

(2) Doublé 

Het is een offensieve, samengestelde aanval, bestaande uit een schijnsteek 
onderdoor (overheen) en een steek onderdoor(overheen) die een kringparade 
bedriegt. 

(3) Schijnsteek…. Gevolgd door……… 

Een schijnsteek uitgevoerd in stilstand of uit de beweging, met als doel een reactie bij 
de tegenstander uit te lokken. 

Aanleren 

 De schijnsteek is de beste manier om een leerling te verbeteren. 

 Hij is zeer toepasselijk om de vingervoeling te verbeteren. 

 Vooral in het begin van de les of voor leerlingen die te vroeg zijn op de benen als 
verbeterende oefening. 

Te vermijden fouten 

 Schijnsteken uitvoeren met geplooide arm. 

 Te duidelijke schijnsteken uitvoeren. 

 Niet wachten op de reactie van de tegenstander. 

 De schijnsteek moet de tegenstander bedreigen. 
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c. Tweede offensieve actie : 

(1) Remise 

Een tweede offensieve actie in dezelfde lijn uitgevoerd zonder terugtrekken van de arm, 
onmiddellijk na de eerste actie. 

(2) De doorzetting (reprise) 

Een tweede offensieve actie in een andere lijn uitgevoerd, onmiddellijk na de eerste 
actie. 

 (3) De herneming (redoublement) 

Een tweede offensieve actie uitgevoerd in uitval, na een terugkeer in de 
schermhouding, onmiddellijk na de eerste actie. 

3. Voorbereidingen van de aanval 

a. Zonder ijzer 

Een actie die erin bestaat door bewegingen van de romp, de armen en de benen of een 
combinatie van deze al dan niet een reactie van welke aard ook, uit te lokken bij de 
tegenstander. 

b. Met ijzer 

(1) Op het ijzer 

Offensieve actie die erin bestaat het ijzer van de tegenstander te verwijderen om het 
vervolgens te lossen om een aanval uit te voeren. 

(a) De slag 

Is een offensieve actie op het ijzer, als voorbereiding op een aanval. Slag geeft een 
schok, agressief uitgevoerd op het lemmer van de tegenstander. 

Aanleren 

 De meester bied het ijzer aan onder een gunstige hoek zodanig dat de leerling   
een correcte slag kan uitvoeren. 

 De meester let er op dat de slag gegeven wordt zonder aanloop(vroege  
beweging  van het lemmer), die een esquive van de hand van de tegenstander 
zou veroorzaken. 

 Om deze voorbereidende beweging te vermijden kan de meester de leerling 
met de gewapende arm tegen een muur plaatsen(lemmer raakt de muur niet). 

 In het begin de slag laten uitvoeren in de eenvoudige lijnen (4 en 7). 

 In het begin de slag laten volgen door een schijnsteek(controle van de punt) 

 Voer de beweging uit op het zwak of het midden van het ijzer met eigen sterk 
gedeelte 

Te vermijden fouten 

 Te grote beweging. 

 Te vroeg met de benen. 

 Een aanloop met het ijzer nemen. 

 Onnauwkeurigheid bij de uitvoering. 

(b) De druk 

Is een offensieve actie op het ijzer, als voorbereiding op een aanval. Vanuit een 
lijnaansluiting, druk uitoefenen op het lemmer van de tegenstander om de 
verhoopte reactie uit te lokken. 
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Aanleren 

 Ontwikkelen van de vingervoeling. 

 De beweging wordt uitgevoerd met de vingers. 

 De arm blijft gebogen. 

 Voer de beweging uit op het zwak of het midden van het ijzer met eigen sterk 
gedeelte. 

 

(c) De strijkslag 

Een offensieve actie als voorbereiding op een aanval, met een aanval op het ijzer. Het is de 

combinatie van een druk en een slag, die eruit bestaat de lijn van de tegenstander te openen 

door te schuiven langs de volledige lengte van zijn lemmer. 

Aanleren 

 Het wordt afgeraden deze beweging aan beginners te leren.(ze is te groot en 
 technisch te moeilijk). 

 Deze beweging moet voldoende naar voren uitgeoefend worden. 

 Maximale energie(ontwapenen). 

 Interessant om de armkracht te ontwikkelen. 

Te vermijden fouten 

Idem slag 

(2) De lijnaansluiting en de verandering van lijnaansluiting 

Het is een offensieve, voorbereidende actie met ijzername. Het is een situatie waar 
beide lemmers zich in contact bevinden. Er zijn evenveel aansluitingen als er 
handhoudingen zijn. 

(3) Met ijzervoeling 

Een offensieve, voorbereidende actie met ijzername die eruit bestaat het ijzer van de 
tegenstander te nemen, het te overmeesteren en het contact te houden tot het einde 
van de actie. 

(a) De tegenstellingssteek 

Het is een offensieve, voorbereidende actie op het ijzer met ijzername. Het ijzer van de 

tegenstander wordt genomen, overmeestert en verwijderd in dezelfde lijn tot het einde van de 

actie. 

Aanleren 

 Zoals de bindsteek. 

 Na een tegenstellingssteek, een steek rechtuit laten uitvoeren in tegenstelling. 

Te vermijden fouten 

Idem bindsteek 

(b) De glijsteek 

Het is een offensieve, voorbereidende actie op het ijzer met ijzername. De actie bestaat erin 

om langs het lemmer van de tegenstander te glijden terwijl men de arm ontplooid om te 

aanval voor te bereiden. 
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Aanleren 

 De glijsteek ter plaatste laten uitvoeren, gevolgd door een steek rechtuit.. 

 Nog steeds ter plaatse laten volgen met een steekonderdoor of snijsteek. 

 Daarna dezelfde oefeningen met beweging. 

 Varieer uw oefeningen glijsteek gevolgd door steek rechtuit, onderdoor of 
snijsteek. 

 Benadruk de nauwkeurigheid en de snelheid van de uitvoering. 

Te vermijden fouten 

 Niet wachten op de reactie van de tegenstander. 

 Te vroeg met de benen. 

 Te veel druk uitoefenen bij het glijden van het lemmer(tegenstelling). 

 Arm niet voldoende ontplooit. 

(c) De bindsteek 

Het is een offensieve, voorbereidende actie op het ijzer met ijzername. Het ijzer van de 

tegenstander wordt genomen en in de tegenoverliggende diagonale lijn gebracht, met een 

ontplooien van de arm. 

 

Aanleren 

 De meester moet zijn arm ontplooit laten als de leerling de bindsteek uitvoert. 

 De meester vergemakkelijkt de uitvoering door het plaatsen van zijn punt bij de 
kom van de leerling. 

 De meester moet een kleine weerstand uitvoeren(tegenstelling bewaren). 

Te vermijden fouten 

 Geen tegenstelling meer bieden na de bindsteek. 

 De tegenstander niet meer bedreigen na de bindsteek(te grote beweging). 

 De arm niet ontplooien. 
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(d) De kringsteek 

Het is een offensieve, voorbereidende actie op het ijzer met ijzername. Het ijzer van de 

tegenstander wordt genomen en in eenzelfde lijn teruggebracht door middel van een 

kringvormige beweging waarbij we de arm ontplooien. 

 

Aanleren 

Idem bindsteek 

Te vermijden fouten 

 Idem bindsteek. 

 De kringbeweging mag enkel met de vingers worden uitgevoerd. 

(e) De kruissteek 

Het is een offensieve, voorbereidende actie op het ijzer met ijzername. Het ijzer van de 

tegenstander wordt genomen en in de tegenovergestelde hoge of lage lijn te brengen, met het 

ontplooien van de arm. 

  

Aanleren 

Vooral bij een tegenstander die links is(of rechts bij een linkshandige). 

Te vermijden fouten 

Idem bindsteek 
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HOOFDSTUK IV : DE VERDEDIGING 

1.De verdediging : Is het geheel van bewegingen met als doel de aanval van de tegenstrever 
te stoppen, te ontwijken of  te vermijden. Ze worden gerealiseerd door weringen of 
terugtrekkingen van het lichaam. 

 

 

 
 

 

2. Zonder ijzer 

a. De terugtrekking 

Is een defensieve actie zonder ijzer die erin bestaat een achterwaartse beweging uit te 
voeren om zich van zijn tegenstander te verwijderen om een treffer te vermijden. 

b. De ontwijking 

Is een defensieve actie zonder ijzer die erin bestaat het lichaam snel te verplaatsen om 
een treffer te vermijden. 

 

3. Met ijzer 

De wering 

Is de defensieve actie met als doel de aanval van de tegenstander te vermijden, te 
 ontwijken of te stoppen. 

 

 

 

VERDEDIGING 

Zonder ijzer Met ijzer 

Terugtrekken 

Ontwijking 

Horizontaal 

Kring 

Diagonaal 

Halfcirkelvormig 

De weringen 

Slag 

Oppositie 

Toegeving 
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(1) De horizontale wering 

 
Is een defensieve actie met ijzer die eruit bestaat het ijzer van de tegenstander uit   de 
lijn te verwijderen  door een horizontale verplaatsing van de punt, hand en onderarm 
arm, (6-4) en (7- 8) en vice versa. 

 

 
(2) De diagonale wering 

 
Is een defensieve actie met ijzer met als doel het wapen van de tegenstander te 
verwijderen door een diagonale beweging van de gewapende arm, van quatre naar 
octave of van sixte naar septime en vice-versa. 

 

(3).De halfcirkelvormige wering 
 

Is een defensieve actie met ijzer met als doel het wapen van de tegenstander te 
verwijderen door een vertikale beweging in halfcirkel uit te voeren. 
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(4) De kring (contre) 
 

Is een defensieve actie met ijzer met als doel een treffer te vermijden door het 
uitvoeren van een volledige cirkel met de punt zonder de lijn te verlaten. 

 

 

4. Uitvoering van de weringen 

a. Met tegenstelling 

 
Defensieve actie die erin bestaat het ijzer van de tegenstander te verplaatsen  zonder 
contact tussen de ijzers te verliezen. 

b. Met slag 

 
Defensieve actie die erin bestaat het lemmer van de tegenstander te verplaatsen met een 
hevige schok. 

c. Met toegeving 
 

Defensieve actie die er in bestaat de treffer van de tegenstander te vermijden door het 
ondergaan van de ijzername en de punt van de tegenstander buiten het trefvlak te 
brengen. 
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HOOFDSTUK V : HET TEGENOFFENSIEF 

 

1. De hervatting 

Offensieve actie uitgevoerd na een wering, ze kan onmiddellijk of uitgesteld,enkelvoudig of 
samengesteld, met of zonder ijzer van de tegenstander zijn. 

2. De tegenaanval 

Aanval enkelvoudig of samengesteld uitgevoerd op een offensieve actie van de 
tegenstander. Uitgevoerd met winst van een schermtijd. 

a. De stopsteek 

Tegenaanval uitgevoerd door eenvoudig ontplooien van de arm. (zonder het ijzer te 
nemen van de tegenstander) 

b. De tijdsteek 

Tegenaanval  die eruit bestaat het ijzer en de arm te ontplooien, hierbij de punt van de 
tegenstander uit het trefvlak te houden en zelf een treffer toe te brengen (actie met 
gemengd karakter). 

c. De tegentijdsteek 

Tegenaanval die eruit bestaat een parade - riposte uit te voeren op een tijdsteek (actie 
met gemengd karakter). 

d. Ontwijken van aansluiting 

Bestaat erin zijn wapen te onttrekken aan een aansluiting of verandering van aansluiting 
door de tegenstander, door een beweging van de punt en de treffer te plaatsen. 

 

 

 

 

 

TEGENOFFENSIEF 

HERVATTING TEGENVAL 

STOPSTEEK 

TIJDSTEEK 

TEGENTIJDSTEEK 

ONTWIJKEN V/D AANSLUITING 
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3. Technieken van een tegenaanval. 

 

a. En cavant 

Wordt uitgevoerd door de hand extreem te verplaatsen in de lijn waar de treffer wordt 
toegebracht. M.a.w een hoek maken tussen hand en onderarm. 

b. En rassemblant 

Wordt uitgevoerd  ten gevolge van een aanval naar het been door het voorste been terug 
te trekken ter hoogte van het achterste been, men strekt de benen. 

c. In quartata (ontwijking in quarte) 

Wordt uitgevoerd door het lichaam te verdraaien (achterste voet verplaatst) en de 
stopsteek te plaatsen. 

d. Passata di sotto 

Wordt uitgevoerd in uitval naar achter, de ongewapende hand wordt op de grond 
geplaatst en de tegenaanval uitgevoerd. 

e. Hurkend 

Wordt uitgevoerd door snel de benen te buigen, de voeten samen, de tegenaanval 
meestal gericht op de benen van de tegenstander. 
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HOOFDSTUK VI : DE WEDSTRIJD 

1. Manipulatie van het wapen 

a. Bij de drie wapens worden de verdedigende handelingen uitsluitend uitgevoerd met de 
kling en met de kom, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk. 

  
b. Als er geen bijzonder hulpmiddel of band is aangebracht of als de greep geen speciale 

vorm heeft (orthopedisch) is de schermer vrij om de greep vast te houden zoals hij dat wil 
en hij kan ook gedurende de partij de plaats van zijn hand veranderen. Echter het wapen 
mag niet - permanent of tijdelijk, openlijk of verdekt - veranderd worden in een 
werpwapen; het moet gehanteerd worden zonder dat de hand de greep loslaat en, tijdens 
een aanvallende handeling, zonder van voor naar achteren over de greep heen te glijden. 

  
c. Als een bijzonder hulpmiddel of band wordt gebruikt of bij een speciale vorm 

(orthopedisch) moet de greep zo vastgehouden worden dat de bovenkant van de duim in 
dezelfde richting wijst als de groef van de floret of degen of loodrecht op het buigvlak van 
de kling van de sabel. 

  
d. Het wapen wordt gehanteerd met één enkele hand, de schermer mag niet van hand 

verwisselen tot het einde van de partij behalve met toestemming van de scheidsrechter in 
geval van verwonding van de hand of arm. 

2. In houding plaatsen.  

a. De schermer die het eerst opgeroepen wordt neemt plaats rechts van de scheidsrechter 
behalve bij een partij tussen een rechtshandige en een linkshandige schermer als de 
linkshandige schermer het eerst opgeroepen wordt. 

  
b. De scheidsrechter stelt elk van de twee schermers zodanig op dat de voorste voet op 

twee meter van de middellijn van de loper is (dus achter de stellinglijn).  
 

c. Het in de stelling plaatsnemen bij het begin of na een onderbreking gebeurt altijd in het 
midden van de loperbreedte. 

  
d. Bij het innemen van de stelling, gedurende het gevecht, moet de afstand tussen de 

schermers zodanig zijn dat bij de stellingpositie met uitgestrekte arm en de kling in de lijn, 
de punten elkaar niet kunnen raken. 

  
e. Na iedere treffer die als geldig is geteld stellen de schermers zich weer op, midden op de 

loper.  
 

f. Als de treffer niet wordt toegekend stellen ze zich op, op de plaats waar ze zich bevonden 
toen het gevecht werd onderbroken.  

 
g. De stellingname bij het begin van iedere periode en bij de eventuele verlenging van een 

minuut, moet in het midden van de loper plaatsvinden.  
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h. Het opnieuw in stelling staan op een andere plaats dan in het midden van de loper mag 
er niet toe leiden dat een schermer achter de achterlijn wordt geplaatst terwijl hij zich voor 
de onderbreking vóór de achterlijn bevond. Als hij al één voet achter de achterlijn heeft, 
blijft hij op die plaats.  

i. Het opnieuw in de stelling plaatsnemen omdat de loper zijdelings wordt verlaten kan als 
gevolg hebben dat de schermer die de overtreding gemaakt heeft achter de achterlijn 
komt en daardoor een treffer tegen krijgt.  

 
j. De schermers stellen zich op na het bevel “In de stelling” van de scheidsrechter. Daarna 

vraagt deze “Bent u klaar?”. Na een bevestigend antwoord of bij het ontbreken van een 
ontkennend antwoord geeft hij het teken voor het begin van het gevecht: “Trekt”. 

 
k. De schermers moeten zich op de juiste manier opstellen en volkomen onbeweeglijk 

blijven staan tot het bevel van de scheidsrechter “Trekt”. 
  

l. Bij floret en sabel mag de stelling niet worden ingenomen met de positie punt in lijn.  
 

3. Begin, onderbreking en hervatting van het gevecht  

a. Het begin van het gevecht wordt aangegeven met het bevel “Trekt”. Geen enkele treffer 
begonnen of toegebracht vóór dit bevel wordt geteld. 

  
b. Het einde van het gevecht wordt aangegeven met het bevel “Halt” behalve als er zich 

feiten voordoen die het normale verloop van het gevecht veranderen. 
  

c. Vanaf het bevel “Halt” kan de schermer geen nieuwe handeling meer inzetten, uitsluitend 
de reeds ingezette slag of steek blijft geldig. Alles wat hierna nog gebeurt, is absoluut niet 
meer geldig. 

 
d. Als één van de schermers ophoudt vóór het bevel “Halt” en hij wordt getroffen, dan is de 

treffer geldig.  
 

e. Het bevel “Halt” wordt ook gegeven als het gevecht van de schermers gevaarlijk of 
verward wordt of als het tegenstrijdig is aan het Reglement, als één van de schermers 
ontwapend is, als een schermer de loper verlaat of als hij, vallend, te dicht bij het publiek 
of de scheidsrechter komt. 

 
f. Behalve in een uitzonderingsgeval mag de scheidsrechter niet toestaan dat een schermer 

de loper verlaat. Als deze dit zonder toestemming doet, dan kunnen  straffen worden 
toegepast. 

 

4. Gevecht van nabij  

Het gevecht van nabij is toegestaan zolang de schermers op normale manier hun 
wapen kunnen gebruiken en zolang als de scheidsrechter bij floret en sabel de 
handelingen nog kan volgen.  
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5. Corps à corps  

a. Corps à corps vindt plaats als de twee tegenstanders elkaar raken, in een dergelijk geval 
wordt het gevecht door de scheidsrechter onderbroken. 

  
b. Bij floret en sabel is het verboden om een corps à corps te veroorzaken (zelfs als dit 

gebeurt zonder ruwheid of geweld). In het geval van een dergelijke overtreding zal de 
scheidsrechter de schermer die de overtreding begaat bestraffen en de mogelijke treffer 
gemaakt door de schermer die de overtreding begaat, zal worden geannuleerd. 

   
c. Bij alle drie wapens is het verboden om moedwillig een corps à corps te veroorzaken om 

een treffer te voorkomen of om de tegenstander weg te dringen. Ingeval van een 
dergelijke overtreding zal de scheidsrechter de schermer die de overtreding begaat 
bestraffen en de mogelijke treffer gemaakt door de schermer die de overtreding begaat, 
zal worden geannuleerd.  

 

6. Ontwijken, verplaatsen en passeren  

a. Verplaatsingen en ontwijkingen zijn geoorloofd, zelfs die waarbij de 
 ongewapende hand in contact  komt met de grond. 
 

b. Het is verboden om tijdens het gevecht de tegenstander de rug toe te keren. In het geval 
van een dergelijke overtreding zal de scheidsrechter de schermer in overtreding bestraffen 
en de mogelijke treffer van de schermer in overtreding zal worden geannuleerd. 

  
c. Als tijdens een partij een schermer zijn tegenstander passeert, moet de scheidsrechter 

onmiddellijk het bevel “Halt” geven en de schermers opnieuw doen opstellen op de plaats 
die ze innamen vóór het passeren.  

 
d. Als er tijdens het passeren treffers worden gemaakt dan is de direct gemaakte treffer 

geldig. De treffer gemaakt na het passeren wordt geannuleerd maar de treffer direct 
gemaakt door de schermer die de offensieve actie heeft ondergaan, zelfs al draait deze 
zich om, is geldig. 

 
e. Als gedurende het gevecht een schermer een flèche heeft gemaakt en een treffer tegen 

heeft gekregen en als hij daarna het einde van de loper ver genoeg heeft overschreden 
om de enrouleur of de verbindingskabel van deze met de piste te verbreken, zal de treffer 
die hij tegen gekregen heeft niet worden geannuleerd 

 

7. Vervanging en gebruik van de ongewapende arm en hand  
 

a. Het gebruik van de ongewapende hand en arm is niet toegestaan noch voor een 
aanvallende handeling noch voor een defensieve handeling. Bij een dergelijke overtreding 
zal de treffer gemaakt door de schermer in overtreding geannuleerd worden. 

 
b. Bij de floret en de sabel is het verboden om een geldig trefvlak af te schermen of te 

vervangen door een ander deel van het lichaam, noch door bedekking, noch door een 
abnormale beweging: de treffer die eventueel wordt gemaakt door de schermer in 
overtreding wordt geannuleerd.  

 
c. Gedurende het gevecht mag de ongewapende hand van de schermer in geen geval welk 

deel dan ook van de elektrische uitrusting vastpakken: de treffer die eventueel wordt 
gemaakt door de schermer in overtreding wordt geannuleerd.  
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d. In het geval dat de scheidsrechter tijdens een partij merkt dat één van de schermers zijn 
ongewapende arm en/of hand gebruikt, of het geldig raakvlak beschermd of bedekt door 
een niet-geldig deel, kan hij de assistentie inroepen van twee neutrale assessors die zijn 
toegewezen door de Technische Directie (Directoire Technique).  

e. Deze assessors, opgesteld aan een kant van de loper, volgen het geheel van het gevecht 
en geven door het opsteken van de hand of na ondervraging door de scheidsrechter aan 
of gebruik is gemaakt van de ongewapende arm of hand, of dat het geldig trefvlak 
afgeschermd of bedekt is door een ongeldig deel van het lichaam. 

f. De scheidsrechter kan ook de schermers van plaats doen wisselen zodat diegene die de 
onregelmatigheid heeft begaan, niet de rug naar hem toekeert. 

8. Gewonnen of verloren terrein  

a. Bij het bevel “Halt” blijft het gewonnen terrein behouden totdat er een treffer wordt 
toegekend. Bij het opnieuw in de stelling gaan moet iedere schermer een gelijke 
afstand naar achteren gaan voor de vereiste stellingpositie.  

b. Echter als de partij wordt gestaakt wegens corps à corps worden de schermers zodanig 
opgesteld dat de schermer die door het corps à corps werd getroffen op de plaats komt 
die hij tevoren innam, dit gebeurt ook als zijn tegenstander een flèche heeft gemaakt 
zonder corps à corps te veroorzaken.  

9. Overschrijding van de grenzen  

Onderbreken van het gevecht  

a. Als de schermer met één of beide voeten een zijdelingse begrenzing van de loper 
overschrijdt, moet de scheidsrechter onmiddellijk “Halt” roepen.  

b. Als de schermer de loper met beide voeten verlaat, moet de scheidsrechter alles 
annuleren wat plaats heeft gevonden na het overschrijden van de begrenzing, behalve de 
treffer die ontvangen is door de schermer die de begrenzing heeft overschreden, zelfs na 
de overschrijding, op voorwaarde dat het gaat om een enkelvoudige en onmiddellijke 
treffer.  

c. Daarentegen, de treffer toegebracht door de schermer die de loper met slechts één voet 
verlaat, blijft geldig als de handeling is gestart voor het bevel “Halt!”.  

d. Als één van de twee schermers de loper verlaat met twee voeten, kan alleen de treffer 
tellen die wordt toegebracht door de schermer die op de loper is gebleven met ten minste 
één voet, zelfs in het geval van een dubbele treffer.  

Achterlijnen  

Als een schermer de achterlijn van de loper met beide voeten geheel overschrijdt, 
wordt hij getroffen verklaard. 
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Zijgrenzen  

a. Als een schermer met één voet of twee voeten de zijlijn overschrijdt, wordt hij bestraft. Bij 
het opnieuw in de stelling komen wordt zijn tegenstander één meter naar voren opgesteld 
van de plaats waar hij zich bevond op het moment van de overschrijding, de bestrafte 
schermer moet naar achteren om de juiste afstand in te nemen.  

b. De schermer die door het toepassen van deze straf met twee voeten achter de achterlijn 
komt, krijgt een treffer tegen.  

c. De schermer die om een treffer te vermijden een grens met twee voeten overschrijdt - 
vooral als het een flèche betreft - wordt bestraft.  

Toevallige overschrijding  

De schermer die per ongeluk een grens overschrijdt wordt niet bestraft.  

 

10. Duur van het gevecht  

d. Onder duur van het gevecht moet worden verstaan de werkelijke duur, dat wilt zeggen de 
totale tijdsduur tussen de bevelen “Trekt” en “Halt”.  

e. De duur van het gevecht wordt gecontroleerd door de scheidsrechter of door een 
tijdopnemer. Voor de finales van de officiële wedstrijden van de F.I.E. alsmede voor alle 
partijen met een voor de toeschouwers zichtbare chronometer, moet de chronometer zo 
geplaatst zijn dat deze zichtbaar is voor de twee schermers op de loper en voor de 
scheidsrechter.  

f. De effectieve duur van het gevecht is:  

- Bij poules: vijf treffers, maximaal 3 minuten.  
- Bij direkte eliminatie: vijftien treffers, maximaal 9 minuten verdeeld in drie periode van 

3 minuten met een pauze van één minuut tussen twee perioden.  
- Voor equipes: 3 minuten voor iedere aflossing.  

 
g. Iedere keer als de wedstrijd wordt onderbroken kan de schermer de tijd opvragen. 

h. Als een schermer ten onrechte probeert het gevecht te onderbreken of onderbrekingen 
te verlengen, zal de scheidsrechter de voorziene straf opleggen. 

i. Bij het verstrijken van de officiële tijd geeft de chronometer, als die aan het apparaat dat 
de treffers registreert is gekoppeld (een verplichting voor alle finales van officiële 
wedstrijden van de F.I.E.) automatisch een krachtig geluidssignaal en blokkeert direct 
het apparaat, waarbij de treffers die vóór het blokkeren waren geregistreerd, zichtbaar 
blijven. Bij het begin van het geluidssignaal is het gevecht beëindigd.  

j. Als de chronometer niet aan het registratieapparaat is gekoppeld moet de tijdopnemer 
“Halt” roepen of een geluidssignaal in werking stellen waardoor het gevecht beëindigd 
wordt en de op dat moment ingezette aanval ongeldig wordt.  

k. Indien de chronometer niet werkt of de tijdopnemer een fout maakt, zal de 
scheidsrechter zelf bepalen hoe lang het gevecht nog moet doorgaan.
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11. Ongeval - terugtrekken van een schermer  

a. Bij verwonding opgelopen tijdens een gevecht en duidelijk vastgesteld door de 
gedelegeerde van de Medische Commissie of de dienstdoende arts, kan het gevecht 
maximaal 10 minuten worden onderbroken, te beginnen vanaf de aanwijzing door de 
arts en uitsluitend bedoeld voor de verzorging van datgene waarvoor de partij werd 
onderbroken. Als de arts gedurende of na het verloop van de 10 minuten onderbreking 
vaststelt dat de schermer de partij niet kan hervatten, zal hij besluiten de schermer terug 
te trekken uit de individuele wedstrijden en/of, indien mogelijk, hem vervangen in de 
equipewedstrijden.  

 
b. Gedurende dezelfde dag kan er geen nieuwe onderbreking meer worden toegestaan 

tenzij voor een nieuwe verwonding anders dan de eerdere.  
 

c. Als een schermer onterecht om een onderbreking vraagt en dit duidelijk door de 
gedelegeerde van de Medische Commissie of de dienstdoende arts is geconstateerd, 
zal de scheidsrechter de schermer bestraffen.  

 
d. Als bij equipewedstrijden de dienstdoende arts verklaart dat een schermer niet in staat is 

de partij te vervolgen dan kan deze toch, na besluit van dezelfde arts op dezelfde dag 
deelnemen aan de volgende ontmoetingen.  

 
e. De Technische Directie kan voor het goede verloop van de wedstrijd, de volgorde van 

de partijen in de poule veranderen.  
  

 

12. WIJZE VAN HET TOEBRENGEN VAN TREFFERS  

a. De degen is uitsluitend een steekwapen. De aanvallende handeling met dit wapen wordt 
dus met de punt en alleen met de punt uitgevoerd.  

b. Het is nadrukkelijk verboden om tijdens het gevecht (tussen “Trekt” en “Halt”) de punt van 
het wapen op de grond te steunen of te slepen. Het is eveneens altijd verboden om het 
wapen op de loper weer recht te buigen. Iedere overtreding zal bestraft worden.  
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13. GELDIG TREFVLAK  

Het geldige trefvlak omvat het gehele lichaam van de schermer met inbegrip van zijn  
kleding en uitrusting. Elke geplaatste treffer telt dus, onverschillig welk deel van het 
lichaam (romp, ledematen of hoofd) van de kleding of van de uitrusting getroffen wordt (zie 
tekening).  

 
14. CORPS A CORPS EN FLECHE  

a. De schermer die, door een flèche of door vastberaden naar voren te gaan, zelfs 
verschillende keren achter elkaar een corps à corps veroorzaakt (zonder ruwheid of 
geweld) overtreedt niet de grondregels van het schermen en begaat geen enkele 
overtreding.  

b. De schermer die opzettelijk een corps à corps veroorzaakt om een treffer te vermijden of 
die zijn tegenstander opzij duwt zal bestraft worden.  

c. Men moet niet de flèche die stelselmatig eindigt in een “corps à corps” waar het in dit 
artikel over gaat, verwarren met de “flèche die eindigt met een schok die de tegenstander 
wegduwt” en die bij alle drie de wapens beschouwd wordt als een opzettelijke ruwe actie 
en als zodanig wordt bestraft .  

d. Daarentegen is de flèche die lopend wordt toegebracht, zelfs van achter de tegenstander, 
niet verboden. De scheidsrechter moet niet te snel “Halt” roepen zodat een mogelijke 
riposte wordt geannuleerd. Als de schermer die de flèche maakt bij de uitvoering hiervan, 
zonder zijn tegenstander geraakt te hebben de zijgrenzen van de loper overschrijdt, moet 
hij bestraft worden. 
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15. BEOORDELING VAN DE TREFFER  

a. De degenwedstrijden worden gejureerd met behulp van een toestel dat de treffers 
elektrisch registreert.  

b. Als de twee schermers beiden getroffen worden en als het apparaat de twee treffers als 
geldig registreert, is er een “coup double” dat wil zeggen een treffer voor ieder.  

Grondregel  

Om het plaatsvinden van een treffer te beoordelen kan alleen worden afgegaan op de 
registratie van het apparaat. In geen geval kan een scheidsrechter een schermer getroffen 
verklaren zonder dat het toestel de treffer op regelmatige manier heeft aangegeven (behalve 
in die gevallen die genoemd zijn in het Reglement).  

 

Annuleren van treffers  

a. Bij zijn beoordeling houdt de scheidsrechter geen rekening met het aangeven van treffers 
die: 

 
- Ingezet zijn voor “Trekt” of na “Halt”,  
- Veroorzaakt zijn doordat de punten van de degens elkaar raken of doordat de grond  
geraakt wordt, 

- Doordat voorwerpen worden geraakt die niet tot de tegenstander of zijn uitrusting 
behoren. 

   
b. De schermer die opzettelijk een treffer veroorzaakt door de punt van zijn wapen te 

plaatsen op een willekeurig oppervlak buiten zijn tegenstander, zal bestraft worden zoals 
bepaald in artikelen.  

c. De scheidsrechter moet rekening houden met mogelijke gebreken van het elektrisch 
materiaal en de laatst geregistreerde treffer annuleren in de volgende gevallen:  

(1) Als een steek op de kom van een schermer als treffer wordt geregistreerd of als bij 
een steek op de loper het toestel overgaat.  

(2) Als bij een treffer die op regelmatige wijze is uitgevoerd door de schermer die 
getroffen werd verklaard, het toestel niet overgaat.  

(3) Als het toestel ontijdig overgaat aan de kant van de getroffen schermer, bijvoorbeeld 
door een slag op het ijzer of door een willekeurige beweging van de tegenstander of 
als gevolg van welke andere oorzaak dan ook behalve een regelmatige treffer. 

(4) Als de registratie van een treffer gemaakt door de getroffen verklaarde schermer 
wordt teniet gedaan door een latere treffer van de tegenstander. 

(5) Speciaal geval: Als er een dubbele treffer is van een geldige en een ongeldige 
treffer (treffer buiten de tegenstander, verg. t.66, treffer na de loper verlaten te 
hebben, verg. t.26 e.v.) wordt alleen de geldige treffer gerekend. Als er een dubbele 
treffer is van een zekere en een twijfelachtige treffer (tekortkoming van de 
apparatuur) heeft de schermer die de zekere treffer geplaatst heeft de keus om de 
dubbele treffer te accepteren of te laten annuleren.  
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d. De scheidsrechter moet nog de volgende regels betreffende het annuleren van een treffer 
toepassen: 

 
(1) Alleen de laatste treffer voorafgaande aan het constateren van een mankement kan 

geannuleerd worden en alleen als de schermer die als getroffen wordt aangegeven 
door dit mankement wordt benadeeld.  

 
(2) Het mankement moet, direct nadat het gevecht wordt onderbroken en zonder 

dat er iets aan het gebruikte materiaal wordt veranderd, proefondervindelijk zijn 
vastgesteld onder toezicht van de scheidsrechter.  

 
(3) Door die proeven probeert men alleen maar vast te stellen of er daadwerkelijk een 

mogelijkheid bestaat van een vergissing in de beoordeling door een mankement.  
De plaats van dit mankement in de elektrische apparatuur, met inbegrip van de 
persoonlijke uitrusting van beide schermers, is niet van belang bij de beoordeling. 

  
(4) De schermer die zonder daartoe door de scheidsrechter gevraagd te zijn, zijn 

uitrusting verandert of verwisselt zonder dat er een beslissing is genomen, verliest 
zijn recht op een annulering. Evenmin kan een schermer nadat opnieuw stelling is 
ingenomen en nadat het gevecht is hervat, een annulering vragen van een treffer die 
vóór de hervatting tegen hem is gemaakt.  

 
(5) Voor het annuleren van een treffer is het niet nodig dat het vastgestelde 

mankement zich bij iedere proef herhaalt maar het moet wel minstens één keer 
zonder enige twijfel door de scheidsrechter zijn vastgesteld. 

  
(6) Als de gevallen zich voordoen door het losraken van de stekker van het fil de corps 

van de schermer (hetzij dicht bij de hand, hetzij op de rug van de schermer) is dit 
geen reden tot het annuleren van de aangegeven treffer. Echter als de 
veiligheidsuitrusting voorgeschreven niet werkt of ontbreekt, moet de annulering 
worden toegekend in het geval dat het contact op de rug van de schermer 
onderbroken wordt. 

  
(7) Als er op de kom, op de kling of elders op de degen van de schermer min of mee 

uitgebreide isolerende vlekken zitten van roest, lijm, verf of wat dan ook, waardoor 
treffers van de tegenstander hierop geregistreerd kunnen worden of als de 
elektrische knop slecht bevestigd is aan het uiteinde van de kling zodat deze met de 
hand kan worde vastgeschroefd of losgeschroefd, kan dat geen reden zijn om 
treffers geplaatst op deze schermer te annuleren.  

 
(8) Als van een schermer die getroffen is de kling breekt wordt de treffer van zijn 

tegenstander geannuleerd tenzij de breuk van de kling duidelijk na de treffer plaats 
vond.  

 
(9) In het geval dat een schermer door een steek op de grond de metalen loper 

scheurt en als op hetzelfde moment het lampje aan de kant van de 
tegenstander gaat branden, moet de treffer geannuleerd worden.  

 
(10) In alle gevallen waar door de omstandigheden de oorzaak van een mankement 

niet kan worden gevonden, zal de treffer als twijfelachtig worden beschouwd en 
geannuleerd worden.  
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(11) De scheidsrechter moet speciaal letten op treffers die door de apparatuur niet 

worden geregistreerd of foutief worden geregistreerd. In het geval dat dergelijke 
mankementen zich herhalen moet de scheidsrechter de leden van de SEMI 
Commissie of een dienstdoende deskundige roepen om te controleren of het 
materiaal in overeenstemming is met het Reglement. De scheidsrechter kijkt er op 
toe dat niets aan het materiaal van schermer of toestellen wordt aangepast voor de 
controle door de expert. 

e. De scheidsrechter moet ook op de toestand van de metalen loper letten. Hij zal niet 
toestaan dat de partij begint of wordt voortgezet als de loper gaten vertoont die registratie 
van treffers kunnen bemoeilijken of die ongelukken kunnen veroorzaken.     (de 
organisators behoren de nodige maatregelen te treffen om de metalen loper snel te 
kunnen herstellen of vervangen).  

 

16. DE FOUTEN EN STRAFFEN  

a. Aard van de straffen  

1. Er zijn drie soorten straffen die van toepassing zijn op de gevallen genoemd in de 
tabel. Als een scheidsrechter meerdere straffen moet geven omdat een schermer die 
meerdere fouten tezelfdertijd begaat, bestraft hij eerste de minst erge fout. 

 
2. Ze zijn oplopend en gelden voor de partij met uitzondering van die welke gekenmerkt 

zijn door een zwarte kaart die een uitsluiting betekent. Deze uitsluiting geld voor de rest 
van het tornooi en voor de volgende twee maanden van het actief seizoen. Indien per 
ploeg, een der schermers zwart krijgt is de ploeg als dusdanig niet uitgeschakeld. Wel 
mag de bestrafte deelnemer niet meer trekken.Sommige overtredingen kunnen tot 
gevolg hebben dat een treffer wordt geannuleerd die werd gemaakt door een schermer 
die de overtreding beging. Gedurende het gevecht worden slechts die treffers 
geannuleerd die in verband staan met de overtreding.  
De straffen zijn als volgt : 

 
 -  De waarschuwing, aangegeven door een gele kaart waarmee de scheidsrechter     

de schermer in overtreding aanwijst. De schermer weet dus dat iedere volgende 
overtreding van hem een straftreffer tengevolge heeft. 
  

      -  De staftreffer, aangegeven door een rode kaart waarmee de scheidsrechter de 
schermer in overtreding aanwijst. Een treffer wordt bijgeteld bij de score van zijn 
tegenstander en als het hierbij om de laatste treffer gaat, houdt dit in verlies van de 
partij. Bovendien kan een rode kaart alleen maar worden gevolgd door een andere 
rode kaart of door een zwarte kaart al naar gelang de zwaarte van de volgende 
overtreding (verg. t.120).  

  
      -  Uitsluiting van de wedstrijd of van het toernooi al naar gelang het geval schermer) of 

verwijdering van het terrein van de wedstrijd (iedereen die de goede orde verstoort) 
aangegeven door een zwarte kaart waarmee de scheidsrechter de overtreder 
aanwijst.         
 

3. Alle waarschuwingen (gele kaarten) straftreffers (rode kaarten) en uitsluitingen (zwarte 
kaarten) alsmede de groep waartoe de overtredingen behoren, moeten worden 
vermeld in het verslag van de partij, de poule of de ontmoeting.  
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b. Bevoegdheid  

 De overtredingen en de betreffende straffen die vermeld staan in de verschillende artikelen 
van het Reglement, worden samengevat in de tabel ; ze worden verdeeld in vier groepen . 
Alle straffen vallen onder de bevoegdheid van de scheidsrechter, de ambtshalve 
tussenkomst van de technische directie is altijd mogelijk .  

c. Overtredingen van de eerste groep  

 In de eerste groep wordt iedere eerste overtreding bestraft met een gele kaart 
(waarschuwing). Als de schermer in dezelfde partij nogmaals deze of een andere 
overtreding uit deze groep maakt, wordt hij iedere keer door de scheidsrechter bestraft met 
een rode kaart (straftreffer). Als de schermer in overtreding reeds bestraft was met een 
rode kaart vanwege een overtreding uit de tweede of de derde groep, krijgt hij opnieuw 
een rode kaart, direct vanaf de eerste overtreding uit de eerste groep.  

d. Overtredingen van de tweede groep  

In de tweede groep wordt elke overtreding direct vanaf de eerste keer bestraft met een 
rode kaart (straftreffer).  

e. Overtredingen van de derde groep  

1. In de derde groep wordt de eerste overtreding bestraft met een rode kaart, een 
straftreffer dus (zelfs als de schermer reeds een rode kaart heeft ontvangen vanwege 
overtredingen van de eerste of de tweede groep).  

 
2. Als de schermer in dezelfde partij nogmaals deze of een andere overtreding uit deze 

groep maakt, bestraft de scheidsrechter hem met een zwarte kaart (uitsluiting van de 
wedstrijd en voor de volgende 2 maand van het lopende seizoen).  

 
3. Voor iedereen die buiten de loper de orde verstoort geldt:  

 Bij de eerste overtreding een waarschuwing een waarschuwing getoond door een 
gele kaart geldig voor de hele wedstrijd en die vermeld moet worden in het 
wedstrijdverslag en genoteerd worden door de Technische Directie.  

 Bij de tweede overtreding gedurende dezelfde wedstrijd een zwarte kaart 
(verwijdering van het terrein van de wedstrijd).  

 
4. In de allerergste gevallen van het veroorzaken van onrust op of buiten de loper kan de 

scheidsrechter de schuldige onmiddellijk uitsluiten of verwijderen 

f. Overtredingen van de vierde groep  

 In de vierde groep wordt een eerste overtreding bestraft met een zwarte kaart 
(uitsluiting van de wedstrijd of van het toernooi al naar gelang het geval en voor de 
volgende twee maand van het lopende seizoen). In tornooien per ploeg wordt de 
ploeg niet uitgesloten als een der schermers een zwarte kaart krijgt. Welk kan de 
betrokken schermer niet meer trekken.  
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17. Tabel der straffen  

OVERTREDING 
STRAF 
(KAARTEN) 

1e Groep 
 

a. Verlaten van de loper zonder toestemming 
 

b. Normale corps à corps (floret en sabel) (*) 
 

c. Corps à corps om een treffer te vermijden (*) 
 

d. De tegenstander de rug toekeren (*) 
 

e. Gebruik van de ongewapende arm of hand (*) 
 

f. Aanraken/vastpakken van het elektrische materiaal (*) 
 

g. Bedekken/vervangen van het geldig trefvlak (*) 
 

h. Zijdelings de loper verlaten om een treffer te  vermijden 
 

i. Ten onrechte het gevecht onderbreken 
 

j. Rechtbuigen van het wapen op de loper 
 

k. Niet reglementair materiaal en uitrusting 
 

l. Ontbreken van een reglementair of reserve wapen of fil de corps 
 

m. Bij de floret en de degen het wapen op de metalen loper steunen of slepen. 
 

n. Contact van het wapen met het geleidend vest (*) 
 

o. Bij de sabel een slag met de kom van het wapen (*), kruispas naar voren, flèche en iedere 
beweging naar voren waarbij de benen of de voeten gekruist worden (*) 

 

p. Weigering om te gehoorzamen 
 

q. Gedrang, slordig spel (*), afzetten van het masker vóór het bevel “halt”; uitkleden op de loper 
 

r. Ongefundeerd protest 
 

s. Abnormale verplaatsingen (*); treffers bruut of tijdens een val toegebracht 
 

1° 2° 
 

3° 
e.v 

G 

E 

E 

L 

R 

O 

O 

D 

R 

O 

O 

D 

2e Groep 
 
a. Verzoek om een onderbreking onder het voorwendsel van een niet geconstateerde verwonding  
 

b. Ontbreken van controle merken (*)  
 

c. Treffer opzettelijk toegebracht buiten het raakvlak van de tegenstander  
 

d. Niet aanwezig zijn van de naam op de rug, of van het nationale tenue wanneer dit verplicht is. 

  
e. Gewelddadige, gevaarlijke of wraakzuchtige acties, slag met de kom of de knop (*)  
 

R 

O 

O 

D 

R 

O 

O 

D 

R 

O 

O 

D 
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OVERTREDING  
STRAF (KAARTEN)  

1° 2° 

3e Groep 
 

Namaken van een controlemerk, opzettelijk aangebrachte veranderingen waardoor 
het materiaal onreglementair wordt (*)  
 

Schermer die de orde op de loper verstoort (2) 
 

Oneerlijk gevecht (*)  
 

Overtreding betreffende de reclame 
 

R 

O 

O 

D 

Z 

W 

A 

R 

T 

Iedereen die de orde buiten de loper verstoort 

1ste overtreding 

waarschuwing, geel of 

(2).  

2de overtreding 

verwijdering (1) of (2)  
 
Niet verschijnen op de loper, klaar om te schermen, op aangeven van de 
scheidsrechter, na 3 oproepen met 1 minuut interval. 
 

Passiviteit  

1e oproep: geel  

2e oproep: rood  

3e oproep: schorsing 

1e keer: geel  

2e keer: rood  

3e keer: rood  
 
Afwezigheid van de naam op de rug, afwezigheid van het nationaal tenue waar nodig 
 
Weigering van een schermer om een andere schermer te ontmoeten 
 (individu of equipe) die rechtmatig is aangenomen  
 
Niet verschijnen op bevel van de scheidsrechter 10 min voor de aangegeven tijd voor 
het verschijnen op de loper voor het begin van de poule of van de equipeontmoeting 
of voor het beging van de partijen om de directe eliminatie(1) 
 
Weigering om te groeten voor het begin van de partij of na de laatste treffer  
 

Uitschakeling uit de 
wedstrijd 

diskwalificatie 
Uitschakeling uit de 

wedstrijd 
schorsing (3) 

4e groep  
 

Onrechtmatig materiaal door duidelijke fraude  
 

Schermer voorzien van elektronische communicatiemiddelen die het de schermer 
mogelijk maken berichten te ontvangen tijdens het gevecht  
 

Overtreding tegen de sportieve geest  
 

Bewuste grofheid (*)  
 

De tegenstander bevoordelen  of profiteren van afspraken  
 

Doping  
 

ZWART 

 
(*) annuleren van de treffer gemaakt door de schermer in overtreding  
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Uitleg  

 

a. GELE KAART: Waarschuwing, geldig tijdens de partij. Als een schermer een overtreding 
van de 1ste groep begaat nadat hij al een rode kaart heeft - voor welke overtreding dan 
ook - krijgt hij opnieuw een rode kaart.  

 

b. RODE KAART: Straftreffer.  
 

c. ZWARTE KAART: Uitsluiting. 
  

 Uitsluiting van de proef, schorsing voor de rest van het tornooi en de 2 volgende 2 
maanden van het lopende seizoen.  

 Een schermer krijgt slechts een zwarte kaart voor een overtreding van de derde groep als 
hij tevoren reeds een overtreding heeft gemaakt (die bestraft is met een rode kaart).  

 Verwijdering.  
 (1) van het wedstrijdterrein  
 (2) in de zwaarste gevallen kan de scheidsrechter de overtreder direct uitsluiten of 

verwijderen.  
 Schorsing  
 (3) Schorsing voor het vervolg van de wedstrijd die gaande is en voor de twee volgende 

FIE wedstrijden voor het betroffen wapen. De punten of titels die op het moment van de 
fout zijn behaald blijven behouden.  



50 

18. Gebaren van de scheidsrechter 
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HOOFDSTUK VII : DE WEDSTRIJDFORMULE 

1. De formule 

De formule is de typische schermterm die het verloop van een wedstrijd bepaald. Ze kan zijn 
in voorrondes, met rechtstreekse uitschakeling of met herkansing, of per ploeg 

2. De voorronde 

a. Definitie 

Formule waar ieder schermer de ander bekampt. 

b. Tableau 

Schermers No 1 2 3 4 5 6 V I TD TR II C 

 1             

 2             

 3             

 4             

 5             

 6             

 

V   : Aantal overwinningen 

         I     : Indice 1 : Aantal  V gedeeld door het aantal wedstrijden 

TD : Aantal gegeven treffers 

TR : Aantal verkregen treffers 

II   : Indice 2 : TD – TR 

C   : Klassement 

c. Regels geldig voor de voorrondes 

Om de voorrondes samen te stellen, moet men : 

(1) Rekening houden met de klassering van de schermers 

(2) Verplicht te vermijden schermers van een zelfde nationaliteit, club of eenheid in een 
zelfde voorronde. Behalve als er teveel zijn van een zelfde nationaliteit, club of 
eenheid.In het volgend voorbeeld treffen ze elkaar in de eerste wedstrijd van de 
voorronde. 

(3)   1    2   3 Poule A : 1-6-7-12-13-18 
   6   5   4 
   7   8   9 Poule B : 2-5-8-11-14-17 
 12 11 10 
 13 14 15 Poule C : 3-4-9-10-15-16 
 18 17 16 
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(4) De volgorde in de voorronde gebeurt door lottrekking. 

(5) Aantal wedstrijden in een voorronde 
A x (A-1) (A is het aantal schermers) 
   2 
Voorbeeld : een voorronde van  6 schermers geeft 6 x ( 6-1) dus 15 matches 
                     2 

(6) Volgorde van de partijen 
 

4 

schermers 

  5 

schermers 

 6 

schermers 

 7 

schermers 

8 

schermers 

9 

schermers 

10  

schermers 
1-2 1-2 1-2 1-4 2-3 1-9 1-6 

3-4 3-4 4-5 2-5 1-5 2-8 2-7 

3-1 5-1 2-3 3-6 7-4 3-7 3-8 

4-2 2-3 5-6 7-1 6-8 4-6 4-9 

1-4 5-4 3-1 5-4 1-2 1-5 5-10 

2-3 1-3 6-4 2-3 3-4 2-9 7-1 

 2-5 2-5 6-7 5-6 8-3 8-2 

 4-1 1-4 5-1 8-7 7-4 9-3 

 3-5 5-3 4-3 4-1 6-5 10-4 

 4-2 1-6 6-2 5-2 1-2 6-5 

  4-2 5-7 8-3 9-3 1-8 

  3-6 3-1 6-7 8-4 2-9 

  5-1 4-6 4-2 7-5 3-10 

  3-4 7-2 8-1 6-1 4-6 

  6-2 3-5 7-5 3-2 5-7 

   1-6 3-6 9-4 9-1 

   2-4 2-8 5-8 10-2 

   7-3 3-4 7-6 6-3 

   6-5 6-1 3-1 7-4 

   1-2 3-7 2-4 8-5 

   4-7 4-8 5-9 10-1 

    2-6 8-6 2-6 

    3-5 7-1 3-7 

    1-7 4-3 4-8 

    4-6 5-2 9-5 

    8-5 6-9 1-2 

    7-2 8-7 3-4 

    1-3 4-1 6-7 

     5-3 8-9 

     6-2 3-1 

     9-7 2-3 

     1-8 6-10 

     4-5 7-8 

     3-6 4-5 

     2-7 10-9 

     9-8 3-1 

      2-4 

      6-8 

      7-9 

      5-2 

      8-10 

      1-4 

      5-3 

      9-6 

      7-10 

 

(7) Duur van een treffen : 5 treffers in maximum 3 minuten 

(8) Tussen 2 opeenvolgende wedstrijden heeft de schermer recht op minimum 3 minuten 
rust 
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(9) Inschrijving der resultaten 
Voorbeeld met 6 schermers 

 MATCHES RESULTATEN 

1 1-2 5-4 

2 4-5 2-5 

3 2-3 3-3 (4-3) 

4 5-6 0-1 

5 3-1 5-4 

6 6-4 3-3 (3-4) 

7 2-5 1-3 

8 1-4 5-2 

9 5-3 3-5 

10 1-6 0-5 

11 4-2 4-5 

12 3-6 2-5 

13 5-1 5-2 

14 3-4 4-0 

15 6-2 1-5 

 

Schermers No 1 2 3 4 5 6 V I TD TR II C 

LANCELOT 1  V 4 V 2 0 2 0.4 16 21 -5 5° 

ZORRO 2 4  V4 V 1 V 3 0.6 19 16 +3 3° 

SCARAMOUCHE 3 V 3  V4 v 2 3 0.6 19 16 +3 3° 

ARTHOS 4 2 4 0  2 V4 1 0.2 12 22 -10 6° 

D’ARTAGNAN 5 V V3 3 v  0 3 0.6 16 11 +5 1° 

IVANHO 6 V 1 v 3 V1  3 0.6 15 11 +4 2° 

 

(10) Overwinning met 5 treffers : V 
Verlies : het duid het aantal gegeven treffers aan wordt aangeduid. 

(11) In geval van een gelijke stand na 3 minuten, wordt door lottrekking het voordeel 
gegeven aan een van de schermers. Ze krijgen een minuut verlenging. 
Als er op het einde van de verlenging geen treffer geplaatst is wint hij met het 
voordeel. (score aanduiden als V2 – D2) 
Word ter een treffer geplaatst binnen de minuut verlenging wordt de match gestopt 
(V3 – D2) 
* In geval van een dubbele treffer, wordt deze geannuleerd. 

(12) In geval van een dubbel bij een stand van 4-4, worden deze geannuleerd en blijven 
de schermers ter plaatse. 

(13) Controle van de  tableau 

Eerste controle : Het aantal overwinningen moet gelijk zijn aan het aantal       
wedstrijden. 
Tweede controle : som van de index II = zéro 

(14) Klassement  - index 1 
  - Index 2 
  - Grootste aantal TD. 
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Schermers No 1 2 3 4 5 6 7 V I TD TR II C 

 1              

 2              

 3              

 4              

 5              

 6              

 7              

 

 

Volgorde van de wedstrijden 

 

 

 

Cartes Pts Match Pts Cartes Cartes Pts Match Pts Cartes Cartes Pts Match Pts Cartes

1-2 1-2 1-4

3-4 4-5 2-5

5-1 2-3 3-6

2-3 5-6 7-1

5-4 3-1 5-4

1-3 6-4 2-3

2-5 2-5 6-7

4-1 1-4 5-1

3-5 5-3 4-3

4-2 1-6 6-2

4-2 5-7

3-6 3-1

5-1 4-6

3-4 7-2

6-2 3-5

1-6

2-4

7-3

6-5

1-2

4-7

Poule à cinq tireurs Poule à six tireurs Poule à sept tireurs
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3. Onmiddellijke uitschakeling 

 

a. Defenitie 

Formule waarbij de winnende schermer doorgaat, de verliezer wordt uitgeschakeld. 

 

b. Tableau 

 

(1) Tableau van 16 

1 
     

     

16 
     

     

9 
     

     

8 
     

     

5 
     

     

12 
     

     

13 
     

     

4 
     

     

3 
     

     

14 
     

     

11 
     

     

6 
     

     

7 
     

     

10 
     

     

15 
     

     

2 
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(2) Tableau van 32 

 

1 
      

      

32 
      

      

17 
      

      

16 
      

      

9 
      

      

24 
      

      

25 
      

      

8 
      

      

5 
      

      

28 
      

      

21 
      

      

12 
      

      

13 
      

      

20 
      

      

29 
      

      

4 
      

      

3       

      

30       

      

19       

      

14       

      

11       

      

22       

      

27       

      

6       

      

7       

      

26       

      

23       

      

10       

      

15       

      

18       

      

31       

      

2       
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3) Tableau van 64 

1 
       

       

64 
       

       

33 
       

       

32 
       

       

17 
       

       

48 
       

       

49 
       

       

16 
       

       

9 
       

       

56 
       

       

41 
       

       

24 
       

       

25 
       

       

40 
       

       

57 
       

       

8 
       

       

5 
       

       

60 
       

       

37 
       

       

28 
       

       

21 
       

       

44 
       

       

53 
       

       

12 
       

       

13 
       

       

52 
       

       

45 
       

       

20 
       

       

29 
       

       

36 
       

       

61 
       

       

4 
       

       

3 
       

       

62 
       

       

35 
       

       

30 
       

       

19 
       

       

46 
       

       

51 
       

       

14 
       

       

11 
       

       

54 
       

       

43 
       

       

22 
       

       

27 
       

       

38 
       

       

59 
       

       

6 
       

       

7 
       

       

58 
       

       

39 
       

       

26 
       

       

23 
       

       

42 
       

       

55 
       

       

10 
       

       

15 
       

       

50 
       

       

47 
       

       

18 
       

       

31 
       

       

34 
       

       

63 
       

       

2 
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c. Regels van toepassing op de rechtstreekse uitschakeling 

(1) Om de tableau samen te stellen dient rekening gehouden te worden met het 
klassement behaald in de voorrondes of de index I, zonder bescherming van 
nationaliteit. 

(2)  De tableau van rechtstreekse uitschakeling is vooraf bepaald (zie tableau van 16, 32, 
64)  zodanig dat de eerste tegen de laatste uitkomt, de tweede tegen de voorlaatste 
en zo verder. 

 Ter controle: de som van de behaalde plaats van beide schermers in een treffen moet 
gelijk zijn aan het aantal schermers(sters) + 1 

(3)  Duur van de wedstrijd : 15 treffers in maximum 3 periodes van 3 minuten met 1 
minuut rust tussen de periodes. 

(4)  Indien gelijke stand na verloop van de 3 periodes, wordt er door lottrekking voordeel 
gegeven aan een van beide schermers. Ze krijgen een extra minuut(verloop zoals in 
de voorrondes). 

(6)  Volgorde der matches : van boven naar onder op de tableau. 

(7)  Gedurende  opeenvolgende wedstrijden heeft de schermer recht op minimum 10 
minuten rust. 

(8)  Als de tableau bij de eerste ronde niet volledig is zijn de eerste reeksen BYE. 
Voorbeeld : Tableau van acht voor 5 schermers 
 

1 
   De reeksen 1 ;2 ;3 gaan 

onmiddellijk over naar de 
volgende ronde. 

 1  

 
(bye)   

     

5 
     

     

4 
     

     

3 
     

 3    

 
(bye)     

     

 
(bye)     

 2    

2 
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4. De rechtstreekse uitschakeling met herkansing 

a. Definitie 

Formule waar 2 nederlagen zorgen voor de uitschakeling van de schermer. 

b. Regels bij de herkansing 

 

(1) Zie regels van de directe uitschakeling 

(2) de schermer die overwint gaat naar de rechterzijde van de tableau. 

(3) De schermer die een eerste maal verliest gaat verder aan de linkerzijde van de   
tableau, herkansing. 

(4) De schermer verliezend in directe uitschakeling en in de herkansing is uitgeschakeld 

(5) De laatste 4 schermers van beide zijdes treffen elkaar in de finale in een tableau van  
acht(geen herkansing meer) 

(6) Een treffen dat reeds voorgekomen is op de tableau van rechtstreekse uitschakeling, 
mag niet meer getrokken worden in de herkansingstableau. In dit gevalt dient er een 
verschuiving plaatst te vinden van de schermer uit de tableau van de rechtstreekse 
uitschakeling. 

c. Tableau met herkansing 

(1) Initiële tableau 

   1   

  16  1  

 8  16   

8 (e)     1 (a) 

 7  9   

  8  9  

   8   

      
   5   

  12  5  

 4  12   

4 (f)     13 (b) 

 5  13   

  4  13  

   4   

      
   3   

  14  3  

 6  14   

6 (g)     11 (c) 

 3  11   

  6  11  

   6   

      
   7   

  10  7  

 15  10   

9 (h)     2 (d) 

 9  15   

  15  2  

   2   

    
 
 
 

Suivant 
indice 
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(2) Eindtableau (8) 

1 (a)    
   

8 (e)   

     

4 (f)     

     

13 (b)     

     

11 (c)     

     

6 (g)     

     

2 (d)     

     

9 (h)     

 
 
 
 

Suivant 
indice 
initial 

    

5. Wedstrijd per ploeg 

 

a. De aflossingsformule of  à l’italienne 

 

(1) Formule met aflossing in een ploeg van 3 schermers (+ 1 reserve) 

 

(2) De 3 schermers van beide ploegen schermen tegen elkaar (9 relais) 

 

(3) De plaats van de ploeg op de loper wordt per lottrekking bepaald. De volgorde van de 
schermers wordt bepaald door de ploegkapitein 

 

(4) De aflossing wordt geschermd op 5 treffers in een maximum van 3 minuten. 

 

(5) Als op het einde van de relais van 3 minuten de voorziene score niet behaald is, gaan 
de volgende schermers verder op de bestaande score. 

 

(6) Het winnende team is het team dat de eerste 45 treffers plaatst of het maximum aantal 
treffers geplaatst heeft na de reglementaire tijd ( 27 minuten) 

 

(7) Na verloop van de reglementaire tijd een gelijke stand, dan een minuut verlenging met 
voordeel volgens lottrekking. 
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b. Voorronde tableau voor ploeg met 3 schermers 

Ploeg Schermers No 1 2 3 4 5 6 V I TD TR II C 

  1             

  2             

  3             

  4             

  5             

  6             

 

Volgorde van de wedstrijden 

4-1 1-5 6-1 

5-2 2-6 5-3 

6-3 3-4 2-4 

 

c.Voorronde tableau voor ploeg van 4 schermers  

Ploeg Schermers No 1 2 3 4 5 6 7 8 V I TD TR II C 

  1               

  2               

  3               

  4               

  5               

  6               

  7               

  8               

 

Volgorde van de wedstrijden 

3-8 6-3 1-6 5-1 

4-6 8-1 3-5 6-2 

1-7 5-4 2-8 7-3 

2-5 7-2 4-7 8-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


